KOCAELİ’DE EĞİTİME 2,45 MİLYARLIK YATIRIM İLE 928 YENİ
OKUL

20.4.2021

-Kocaeli’de 18 yılda 2 milyar 450 milyon TL eğitim yatırımı yapıldı
-Okul sayısı 497’den 1.425’e çıktı
-Derslik sayısı %164 artarak 17 bin 672’e ulaştı
-Okul öncesi eğitim %8,2’den %92,1’e yükseldi
-Öğretmen sayısı 2002’de 9 bin 747 iken 2020’de 26 bin 153 oldu
-2020-2021 yatırımları tamamlandığında, iki yıl içinde 687 milyon 992 TL daha kaynak
aktarılmış olacak
-13 yeni okul, 330 derslik inşaatı devam ediyor, 27 yeni okul için hazırlık yapılıyor
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz,
ilimizdeki eğitim yatırımlarıyla ilgili çok önemli bilgiler aktardı. Buna göre AK Parti
döneminde, diğer bir ifadeyle son 18 yılda 2 milyar 450 milyon TL yatırımla 928 yeni
okul yapılırken, mevcutlarına 10 bin 973 derslik eklendi. Koronavirüse rağmen
yatırımlar hız kesmedi, Pandemi döneminde temeli atılan 13 yeni okulun da bu yıl
tamamlanması, 16’sının ihaleye çıkması, 11’inin programa alınması bekleniyor. 20202021 yatırımları tamamlandığında, iki yıl içinde Kocaeli’de eğitime 687 milyon 992 TL
daha kaynak aktarılmış olacağı belirtildi.
BU YIL 13 OKUL, 330 DERSLİK DAHA GELİYOR

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz,
ilimizde devam eden eğitim yatırımlarını inceleyerek, neler yapıldığı hakkında önemli
bilgiler verdi. Yılmaz, Pandemi döneminde ilimizde temeli atılan 13 okul inşaatının
devam ettiğini ve bunun yeni 330 derslik, 2 spor salonu, 1 konferans salonu 9 mesleki
atölye anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca bu yıl içinde 16 okul ihalesi yapılacağını ve
11’inin yatırım programına alınacağını kaydetti. Sadece yeni okul yapmakla
kalınmadığını ve 184 okulda onarım, 12 okulda deprem güçlendirmesi gerçekleştiğini
belirterek, 2020-2021 yatırımları tamamlandığında, iki yıl içinde Kocaeli’de eğitime
687 milyon 992 TL daha kaynak aktarılacağını açıkladı.
YILMAZ: “EĞİTİME YATIRIM HIZ KESMİYOR”
“Millet olarak en kısa sürede Pandemi’yi atlatmanın derdi ve gayreti içerisindeyiz. En
çok da okullarımızda biran önce yüz yüze eğitimin başlamasını arzulamamıza rağmen,
salgının seyri buna müsaade etmedi. Güçlü eğitim-bilişim altyapısı ve yerelde
belediyelerimizin desteği sayesinde bu süreci uzaktan eğitimle en iyi şekilde
sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürümüzü, idarecilerimizi ve
öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz ve velilerimizi gayretlerinden dolayı
kutluyorum. Elbette, geleceğimizin teminatı gençlerimize en iyi şartlarda eğitim imkanı
sağlayacak okullaşma çalışmalarımız bu süreçte de hız kesmedi. Kocaeli genelinde 13
okul inşası devam ederken, 27’si için hazırlıklar yapılıyor. Onarım ve güçlendirme
çalışmalarıyla birlikte 2020-2021 yatırımları tamamlandığında, iki yıl içinde Kocaeli’de
eğitime 687 milyon 992 TL daha kaynak aktarılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz”
dedi.
18 YILDA OKUL SAYISI 3’E KATLANDI
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de, 18 yılda ilimizde yapılan eğitim
yatırımları hakkında çarpıcı bilgiler verdi. AK Parti öncesi 2002 yılında 497 olan okul
sayısı, 2020’de bin 425 oldu. 6 bin 699 derslik, %164 artışla 17 bin 672’ye ulaştı.
İlimizdeki öğretmen sayısı da 18 yılda adeta katlandı, 9 bin 747 öğretmen sayısı 26 bin
153’e çıktı. Okul öncesi eğitim oranı %8,2’den %92,1’e yükseldi. Son 18 yılda eğitimle
ilgili diğer veriler ise şöyle sıralandı: 268 spor salonu, 639 kütüphane, 40 z-kütüphane,
1061 laboratuvar ve 481 bilişim sınıfı yapıldı. Okullara 9 bin 338 etkileşimli tahta, 29
bin 750 tablet bilgisayar, 24 bin 307 data, 636 çok fonksiyonlu yazıcı verildi. Ayrıca 41
bin 759 öğrenciye bilgisayar, 18 bin 340 kursta 115 bin 569 öğrenciye kurs, 60 milyon
ders kitabı sağlandı. 82 tasarım atölyesi açıldı. Başkan Ellibeş, 18 yılda yapılan bu
hizmetler hakkında şöyle dedi:
ELLİBEŞ: “HERŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”
“Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin

yükünü hafiflettik. Bu kapsamda fiziki yatırımların yanı sıra ilk ve ortaöğretimdeki
öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımı başlattık. Bu
kapsamda 2003’ten bu yana ilimizde her yıl annelerimizin hesabına ortalama 35,1
milyon TL yardım aktarılıyor. Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri
yeniledik, yeni derslikler inşa ettik. Öğrencilerimizin daha rahat şartlarda öğrenim
görebilmesi için derslik başına düşen öğrenci sayısı bu sayede düşmüş oldu. Her yıl göç
alan ve büyümeye devam eden ilimizde elbette bu yapılanların devamını hız kesmeden
ihtiyaca göre bütün ilçelerimizde sürdüreceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı
çocuklarımız için. Bu vesile ile özellikle eğitim denildiğinde her türlü fedakarlıktan
kaçınmayan, ilimizle ilgili talepleri hiçbir zaman geri çevirmeyen Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a bu
anlamda teşekkürü borç biliyoruz”.
YAPIMI DEVAM EDEN OKULLAR VE DURUMU
İLÇESİ
DERSLİK
GEBZE
33

OKULUN ADI
DURUMU
ZAFER İLKOKULU
%70

GEBZE
m2
28

YÜZÖLÇÜMÜ

7.670 m2

321 ADA 1 PARSEL ORTAOKULU
%65

7.170

GEBZE
34

176 ADA 59 PARSEL ORTAOKULU
%25

6.900 m2

GEBZE
26

FATİH İHL ORTAOKULU
%65

7.764 m2

GEBZE
(4 Atölye)

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9.924 m2

%72

İZMİT
29

İNKILAP İLKOKULU
%27

6.888 m2

İZMİT
32

23 NİSAN İLKOKULU
%35

5.982 m2

İZMİT

32

YUNUS EMRE İHL SPOR SAL.

1.286

m2
İZMİT
Derslik

%70
DURHASAN MESLEKİ EĞİTİM KAMP.
%72

25.917 m2

40

5 Atölye
1 Spor Salonu
1 Konferans Salonu
KANDIRA
19

ZAFER İLKOKULU EK BİNA
%80

5.530 m2

ÇAYIROVA
27

AHMET YESEVİ İLKOKULU
%95

7.165 m2

ÇAYIROVA
24

849 ADA 1 PARSEL ANADOLU LİSESİ
%75

7.165 m2

DİLOVASI
6

GEBKİM ANAOKULU
%90

1.848 m2

NOT: Darıca’da 2 ortaokul, 1 ilkokul ve 1 anaokulu, Dilovası’nda 1 ortaokul,
Derince’de 1 lise, Gebze’de 2 anaokulu, 1 ortaokul, Gölcük’te 2 ilkokul, İzmit’te 1 lise
ve 1 ilkokul, Kartepe’de 1 anaokulu, Körfez’de 1 anaokulu olmak üzere 16 okulun bu
yıl ihalesi yapılarak, temelleri atılacaktır. Ayrıca Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince
(3), Gebze (2), Gölcük, İzmit ve Körfez ilçelerinde toplam 11 okul daha bu yıl yatırım
programına alınacaktır.

